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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
K Ö Z G Y Ű L É S E 

 
 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 
*****. (****.) SZ. RENDELETE 

 ÉRD MJV HELYI ÉPITÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) SZÓLÓ 31/2010. (VII.20.) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET ÉS A MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSITÁSÁRÓL1 

 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének a helyi önkormányzatokról szóló - többször 
módosított - 1990. évi LXV. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3), a 7. § (3) bekezdések felhatalmazása alapján a következõ 
rendeletet alkotja 

 
1. §     E rendelet csak a mellékelt Szabályozási Tervvel együtt érvényes, mely a HÉSZ SZT-1 jelű 

Szabályozási Terv 8D szelvényén a Sas utca – Szajkó utca – 7.sz. főút elkerülő szakasza 
által határolt területre vonatkozó szabályozást módosítja. 

 
2. §  A HÉSZ 6. § (3) bekezdése a következőképpen módosul: 

Csapadékvíz idegen ingatlanra nem, közterületen lévő csapadékvíz csatornába (nyílt 
vízelvezető árokba) csak befogadói nyilatkozat, és az út kezelőjének hozzájárulása birtokában 
vezethető ki. Ez esetben legkésőbb a használatbavételig a telken keletkező csapadékvíz 
visszatartása érdekében, műszaki előíráson alapuló, méretezéssel igazolt mennyiség 
befogadására alkalmas telken belüli tároló kialakítása szükséges. Meglévő csapadékvíz 
csatorna, nyílt vízelvezető árok, vagy befogadói nyilatkozat, kezelői hozzájárulás hiányában 25 
m2 vízszintes tetőfelületi vetületként (zöldtető kialakítása esetén 50 m2-enként) valamint 25 
m2 burkolt felületenként 1m3 esővíztároló (ciszterna) kialakítása szükséges vagy ahol a 
talajszerkezet szikkasztási képessége megengedi szikkasztó akna is létesíthető, az épületektől 
min. 2 m. védőtávolsággal. 

 
3. §  A HÉSZ 7. § (2) bekezdése a következőképpen módosul: 

Amennyiben a lakásokhoz vagy rendeltetési egységekhez előírt gépjárműtárolók száma 
meghaladja a 20-at, vagy kereskedelmi rendeltetési egységnél a nettó 500 m2 szintterületet, 
vegyes és lakó területeken az előírt gépjárműtárolók 50 %-át az épület földszintjén vagy 
terepszint alatt kell elhelyezni. 

 
4 §  A HÉSZ 7.§(6) bekezdése a következőképpen módosul: 

Konténer építmény állandó jelleggel Egyéb területeken konténer, felvonulási építmény ,csak 
ideiglenes jelleggel, legfeljebb két év időtartamra helyezhető el kizárólag felvonulási 
létesítmények céljára. 
 
 

 
5 §  A HÉSZ 7.§ (9) bekezdése a következőképpen módosul: 

                                                                    
1 A kiegészítés és módosítás kiemeléssel illetve áthúzással került megjelölésre  



Érd Szent Ilona Telep:: Gazdasági terület fejlesztése  Településrendezési eszközök módosítása 

ur-ben design Kft  jóváhagyandó munkarészek 

      3 

 Az építési vonal – ha az egyes építési övezetek másként nem szabályozzák - az építési hely 
közterület felé eső határvonala. Új főépületek utca felőli homlokzata hosszának legalább 60 %-
a kötelezően az építési vonalra kell, hogy kerüljön. 
 

6. §  A HÉSZ 7. § (13) bekezdése a következőképpen módosul:  
A minimális hátsókert – az övezeti előírások eltérő rendelkezése hiányában – a tényleges 
építménymagasság de minimum 6 méter kivéve ha a hátsó telekszomszédnak a hátsó 
telekhatáron meglévő épülete van, ez esetben a meglévő épület hátsó falának letakarásával (a 
hátsókert mérete 0 m) megengedhető melléképület építése. Ha egy oldalhatáron álló beépítési 
módba sorolt telektömböt határoló utcaszakaszon belül egyetlen olyan közbenső telek van, 
amely mellett mindkét oldalon ugyanabba az építési övezetbe sorolt saroktelek található, 
amelyeken a közbenső telek hátsókerti telekhatára vonalában lévő oldalsó telekhatártól 3,0m-
nél kisebb távolsággal elhelyezett (oldalhatáron álló) épületek vannak, akkor a közbenső telek 
hátsókertjének legkisebb mérete 3,0m lehet.  

 
7. §  A HÉSZ 7. § (18) bekezdése a következőképpen módosul: 

Telken belül a burkolt felület maximum 30 % lehet, kivéve alapellátást is biztosító épület 
esetében, ahol a burkolt felület nagysága a telek 35 %-a lehet. Gazdasági területen a telken 
belüli burkolt felületet növelhető a beépíthető alapterület rovására, amennyiben a minimális 
zöldfelület mértéke teljesül. 
 

8. §  A HÉSZ 8. § (7) bekezdése a következőképpen módosul: 
A gazdasági területen kívül elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek 
anyagai: tégla, kő, fa, üveg, vakolat lehet. Ez utóbbinál pasztell színeket kell alkalmazni, 
kerülendők a rikító, a településképet zavaró színek használata. 

 
9. §  A HÉSZ 8. § (8) bekezdése következőképpen módosul: 

A beépítésre szánt területen főépület esetében magastető tetőfedésként az alábbi 
építőanyagok alkalmazhatók: hagyományos cserép, betoncserép (vörös-vörösesbarna, barna, 
zöld, antracit), korcolt lemezfedés (fém színekben), bitumenes zsindely ill. cserepeslemez, 
(vörös, vörösbarna, barna és sötétzöld színben), nád. 

 
10. §  A HÉSZ 8. § (9) bekezdése a következőképpen módosul: 

A gazdasági területek kivételével nem alkalmazható homlokzati anyagként fémlemez; 
tetőhéjazatként: hullámpala, szürke tónusú pala, műanyag hullámlemez, ipari fémlemezfedés, 
PVC szigetelés. 
 

11. §  A HÉSZ 11. § a következő (11) bekezdéssel és előírással egészül ki: 
A településkép védelmének érdekében az 2. sz. mellékletben jelzett helyi értékvédelmi 
területen, a 6. sz. függelékben lévő helyi egyedi védelem alatt álló építmények ingatlanjain, 
valamint a 4. sz. mellékleten jelzett városközponti területen lévő ingatlanokon kereskedelmi 
tevékenység csak az építési szabályoknak megfelelő helyen, és formában kialakított épületben 
történhet. A rendelkezést nem kell figyelembe venni a rendezvények idejére ideiglenes 
jelleggel telepített pavilonok, berendezések, tárgyak elhelyezésekor, valamint a karácsonyt 
megelőző fenyőfa árusítás esetében. 
 

12. §  A HÉSZ 14.§ (20) bekezdése a következőképpen módosul: 
Veszélyes hulladékok állandó tárolására szolgáló telephely, kommunális hulladéklerakó telep, 
hígtrágyás állattartó telep a város igazgatási területén nem létesíthető. 
 
 

13. §  A HÉSZ 20.§ (3) bekezdése a következőképpen módosul: 
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A központi vegyes övezetekben önálló lakóépület nem helyezhető el, de igazgatási épület, 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi 
szórakoztató, kulturális épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
sportépítmények, létesítése mellett az épület szintterületének max. 50 százalékát lakások, 
szolgálati lakások létesítésére is fel lehet felhasználni.  

 
14. §  A HÉSZ 23. § (5) bekezdése a következőképpen módosul: 

A Gksz-1 építési övezetben az újonnan kialakítandó telkek minimális szélessége 35 méter, 
minimális mélysége 40 méter. 

 
15. §  A HÉSZ 23.§(13) bekezdése a következőképpen módosul: 

Az építési övezetekben a telkek lakó-, vagy vegyes- övezethez csatlakozó telekhatára 
(telekhatárai) mentén tömör falkerítés létesítendő összefüggő védő zöldsáv (beültetési 
kötelezettségű terület) kialakításával kiegészítve. A zöldsáv minimum 5 méter széles kell hogy 
legyen. A tömör falkerítés létesítésétől az érintett szomszédos ingatlan tulajdonosának 
hozzájáruló nyilatkozata esetén el lehet tekinteni.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

16.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követően 

indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

 

dr. Ferencz Dóra s.k.                                                                      T. Mészáros András s.k. 

          jegyző        polgármester 

 
 
 
 
Melléklet:  
SZT-1 jelű Szabályozási terv 8D szelvénye.  


